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VÁLASSZA LE A JELFOGÓKIMENETEKET TELEPÍTÉS ALATT 
 

 
 
Jellemzők és műszaki adatok 
 
MŰSZAKI ADATOK 

Vevő: 
&#56256;&#56441; Tápáramellátás: 9 - 13 V váltó-, vagy  10 - 15 V egyenfeszültség/130 mA max. 
&#56256;&#56441; Választható időzítés kimenetenként: 0,5; 5; 30 mp / 1, 5, 15, 30 és 60 perc 
&#56256;&#56441; Hatótávolság legfeljebb 30 méter akadály nélkül Adó: 
&#56256;&#56441; Tápáramellátás: 12 V-os elem; V23GA, GP23GA... (együttszállított) 
&#56256;&#56441;  Megfelel a CE 433 MHz-es szabványnak 
 
 
FŐBB TULAJDONSÁGOK 
&#56256;&#56441;  Két jelfogóérintkezős kimenet (5 A ohmos terhelés). 
&#56256;&#56441; BE/KI (váltó)- vagy időzített üzemmód (impulzus). 
&#56256;&#56441; Egyetlen 32-bites kódra betanítható. 
&#56256;&#56441;Akár 31 adót is el tud tárolni. 
&#56256;&#56441; A kódtároló biztonsági okokból törölhető. 
&#56256;&#56441; Opcionális belső fűtés hideg környezethez. 
 
Az adó 
Az adó gyárilag beállított standard kóddal van szállítva. 
Nyissa fel a házat. 

 
Változtassa meg a kódot: 
Térjen vissza a standard kódhoz: 
1. Tartsa nyomva az SW1(*) gombot (baloldali gomb). 
2. Nyomja meg háromszor röviden a programozó gombot (SW3). A LED  háromszor felvillan. 
3. Engedje fel az SW1 kapcsológombot. 
4. Egyedi 32-bites kódja generálva és tárolva lett. 
1. Tartsa nyomva az SW1(*) gombot (baloldali gomb). 
2. Tartsa nyomva a programozó gombot (SW3). Kb. 10 mp múlva a LED ötször felvillan. 
3. Engedje fel mindkét gombot.  
4. A kód vissza lett állítva (standard kód). 
 
A vevő 
A készülék működéséhez az adó egy kódot állít elő, amelyet a vevőnek fel kell ismernie. Kövesse az alábbi lépéseket 
ahhoz, hogy egy vagy több adót tároljon a vevő memóriájában. 
A távvezérlő funkcióinak a betanítása: 
1. Csatlakoztassa a tápáramellátást a vevőre (lásd 2. oldal). 
2. Tartsa nyomva a 'Setup' (alapbeállítás) gombot, a  'MODE' (üzemmód) LED néhány másodperc múlva felvillan. 
3. Nyomja meg az adó egyik gombját. 
4. Kigyullad a ‘CONFIRM’ (megerősítés) LED, ha a kódot elfogadta a vevő. 

Engedje fel a „Setup" gombot. 
Ha kell, ismételje meg a 2 - 5 lépést más adók kódjának a rögzítésére. 
&#56256;&#56362; Összesen 31 adó tárolható. Ha megtelt a memória, a 'MODE' és a ‘CONFIRM’  LED egyszerre kezd 
el villogni a  Setup-gomb megnyomására (lásd a következő oldalon a memória törlésével kapcsolatban). 
A jelfogó-kimenetek különböző üzemmódokra konfigurálhatók, az egyszerű váltóérintkezőtől (KI/BE) kezdve a 
hosszú vagy rövid időzítésig. 



 
Az 1. csatorna  (CH1) és a 2. csatorna (CH2) konfigurálása: (a gyári beállítás: CH1: 1órás időzítés, CH2: 0,5 mp-es 
impulzus) 
1. Csatlakoztassa a tápáramellátást a vevőre (lásd 2. oldal). 
2. Nyomja meg többször a Setup-gombot, hogy átváltson a CH1 (bal) vagy a  CH2 (jobb) jelfogó-kimenet  
között. 
3. Erősítse meg a gomb hosszú megnyomása által (a ‘CONFIRM’ LED háromszor felvillan). A kiválasztott jelfogó  
bekapcsolva marad.  
4. Nyomja meg a 'Setup’-gombot néhányszor a kívánt üzemmódtól függően (lásd Táblázat). 
A gomb minden egyes megnyomására párszor felvillan a ‘MODE’ LED a pillanatnyi üzemmód jelzésére. 
5. Erősítse meg a gomb hosszú megnyomása által (a ‘CONFIRM’ LED háromszor felvillan). A kiválasztott csatorna 
kikapcsolódik, és az egység üzemkészen áll. 
Ha kell, ismételje meg a 2. - 5. lépést a másik csatorna számára.  
&#56256;&#56362; 10 másodpercnyi inaktivitás után a készülék visszatér a normál üzemmódra. 
 
felvillanások száma funkció 
1 
2 
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4 
5 
6 
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8 
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be/ki 
0,5 másodperces impulzus 
5 másodperces időzítés 
30 másodperces időzítés 
1 perces időzítés 
5 perces időzítés 
15 perces időzítés 
30 perces időzítés 
1 órás időzítés 

 
Alkalmazás  
MEGJEGYZÉS: Az adót legalább 2 másodpercig kell kezelni. 
A távvezérlő baloldali gombja vezérli a CH1-jelfogót, míg a jobboldali gombja a CH2-jelfogót. Mindegyik jelfogó 
rendelkezik egy státusz-LED-el. A ‘0,5 másodperces időzítési üzemmódban a jelfogó mindaddig bekapcsolva marad, amíg 
a távvezérlő gombját nyomva tartja.  
Ha erre a csatornára időzítés van beállítva, a jelfogó bekapcsolódik, ha megnyom egy gombot.  
Ha a beállított idő letelik, a jelfogó kikapcsolódik. Bármelyik időzítés bármikor kikapcsolható az adó gombjának a 
megnyomása által. Amíg folyik az időzítés, a megfelelő LED villog. 
A BE/KI üzemmódban a jelfogó átvált a BE és a KI állapot között , amikor megnyom egy gombot.  
FONTOS: Az áramot terheletlen állapotban úgy minimalizálhatja, hogy kiveszi a fűtés áthidalóját, ha a készüléket 
a kocsiban használja. 
FONTOS: Az áramot terheletlen állapotban úgy minimalizálhatja, hogy kiveszi a fűtés áthidalóját, ha a készüléket 
a kocsiban használja. 
 
Az összes távvezérlőkód törlése a memóriából: 
&#56256;&#56440; Kapcsolja ki a készüléket (bontsa le  tápkábelt). 
&#56256;&#56440; Tartsa nyomva a 'Setup'-gombot. 
&#56256;&#56440; Kapcsolja be újra a készüléket.  
&#56256;&#56440; A 'MODE' és a ’CONFIRM’ LED villog. 
&#56256;&#56440; Engedje fel a 'Setup' gombot, amikor kialszanak a LED-ek. 
&#56256;&#56362; Ez a művelet mintegy 10 másodpercig tart. 
&#56256;&#56362; Ha a gombot akkor engedi fel, amikor még nem aludtak ki a LED-ek, a memória nem törlődik. 
&#56256;&#56362; A készülék most csak a standard kódra reagál. Állítsa be az adót is a standard kódra. 


